
 الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من أركان النكاح إلى نهاية الوليمة الدرس التاسع عشر:

 

عن بداٌة كتاب النكاح، وذكرنا أن له عدة رس السابق الدتكلمنا فً ، بسم هللا الرحمن الرحٌم

، أحسنت، فسه الحراملمن ٌخاؾ على ن الوجوب ؟أحكام النكاحأحكام، فمن ٌذكر لنا حكًما من 

مع شهوٍة ولم  سنٌُ  ؟، الحكم الثانًو امرأةلى نفسه من الزنا سواًء كان رجبًل أٌجب أن ٌخاؾ ع

، والحكم ٌسن مع وجود الشهوة ولم ٌخؾ على نفسه من الزنا، أحسنت، ٌخؾ على نفسه الزنا

ا هناك حكم رابع وأٌضً ، باح لمن ال شهوة له كالعنٌنٌُ  ،أحسنت، لمن ال شهوة له اإلباحة ؟الثالث

 .ا كان بؽٌر ضرورةإذ بدار الحرب ٌحرم ؟وهو

ا مشى علٌه األصل أنه مباح وهذ، باحمُ  ؟النظر إلى المخطوبةما حكم  بالنسبة إلى النظر،

صلى  النبً ألنّ  نه سنة ولعله أقرب من جهة الدلٌل،ذهب إلى أ واإلقناع أًٌضا، والمنتهىالمإلؾ 

 .ظرأمر بالن هللا علٌه وسلم

: الوجه والرقبة والٌد ما ٌظهر ؼالًبا ؟وز النظر إلٌها بالنسبة للمخطوبةما هً األشٌاء التً ٌج

 .ال ٌجوز ؟، هل ٌجوز أن ٌنظر إلى الساقأحسنت، والقدم

الوجه والرقبة  ؟إلنسان فً محارمه )ذوات المحارم(ما هً األمور التً ٌجوز أن ٌنظر إلٌها ا

 .والٌد والقدم والرأس والساق

النظر وٌذكرون أحكام ا الحنابلة ٌذكرون هنا أحكام طبعً  ؟هل ٌجب على المرأة أن تؽطً وجهها

 ز البروزمن جاأنه  اإلقناعذكر فً  ؟على المذهب أن تؽطً المرأة وجههاهل ٌجب  كثٌرة جًدا،

، ز البروز له فبل ٌجوز البروز له وفتح الوجه له: من لم ٌجُ له ال ٌجب االستتار منه، مفهومه

وجهها ولكن لٌس مطلًقا فً أن حوال معٌنة ذكروها الحنابلة ٌجوز للمرأة فٌها أن تكشؾ وهناك أ

ذكروا فً البٌع والشراء والشهادات والمعامبلت حتى ٌراها الذي  تكشؾ وجهها أمام الناس،

التً  لكن قالوا باألحوال والذي ٌشهد علٌها وٌجوز له أًٌضا أن ٌنظر لها هو من ٌعاملها، ٌعاملها

. اٌعنً ال ٌجوز لها أن تفتح وجهها مطلقً  تكشؾ وجهها فٌجب علٌها أن تؽطٌه،ال ٌجوز أن 

 ٌجب على المرأة أن تؽطً وجهها. وهناك مواضع ٌستشؾ منها أنه

 ن النكاح ٌذكر الحنابلة هنا فصل،قبل أركاالدرس السابق على أركان النكاح،  نحن وقفنا فً

أكثر  اإلقناعذكر فً  هللا علٌه وسلم، ر هنا خصائص النبً صلىٌذك والؽاٌة اإلقناعٌذكر فً 

كرامات وواجبات ومحظورات خاصٌة للنبً صلى هللا علٌه وسلم وهً عبارة عن  022من 

؟ الخصائص المراد بها األشٌاء التً هناك فائدة من معرفة هذه الخصائصوهل  ومباحات،

من أمته، فٌها فوائد دون ؼٌره  الناس،  علٌه وسلم دون ؼٌره مناختص بها النبً صلى هللا

 : الخصائص التي اختص بها النبيطبًعا، من 

  ّأمته ال تجتمع على ضبللة. أن 

  ًا ؼٌره فبل ٌجوز دفنه فً البنٌان، وقالوا لئبل ٌتخذ قبره أم الدفن فً البنٌان، اومنها أٌض

 مسجًدا. 



 تً خصائصه فبل ٌجوز أن ٌؤ لحنابلة من: صبلة ركعتٌن بعد العصر فهذا عند اأًٌضا منها

 شخص وٌشاركه فً ذلك.

  ًلى هللا علٌه وسلممنها وجوب السواك علٌه ص اأٌض. 

 .ٌُهدى أكثر  من خصائصه: ال ٌجوز أن ٌهدي و

 والبهوتً ، بل فٌها فوائد كثٌرة،فٌحسن لئلنسان أن ٌعود لهذه الخصائص وال ٌقول ما فٌها فائدة

وٌقول: "ولقد خالفت  اشٌته بعد كل خاصٌة بدلٌل،فً حرحمه هللا لما ذكر هذه الخصائص أتى 

لى هللا علٌه إال فً خصائص النبً ص اشً الؽالب أنها تخلو من األدلة،أسلوب الحواشً" فالحو

وسلم أورد لكل خاصٌة دلٌل، وٌقول: "خالفت العادة فً ذكر األدلة فً الحواشً ابتؽاء أن ٌحٌا 

وهذا ٌدل على حاجة اإلنسان فً  ،اإلقناعفً حاشٌته على  قلبً العلٌل.." وذكر كبلم جمٌل جًدا

وإن كنا ندرس مذهب قد ٌكون فً الؽالب مجرد  السنة وأال ٌخلً نفسه من السنة، الوقوؾ على

 بلوغمن الدلٌل لكن ال ٌعنً أن اإلنسان ٌهمل األدلة وٌخلً نفسه من حفظ متن فً الحدٌث إما 

أن ٌؤتً فاضً خالً لٌس  فبل ٌنبؽً لئلنسان مثبًل، حٌنالصحٌأو  المحررأو  عمدةالأو  المرام

لم أن ٌؤتً ال ٌحفظ باإلجماع ٌستحب حفظه لطالب العلم وٌقبح بطالب الع عنده شً، القرآن طبًعا

 .على صاحبها أفضل الصبلة والتسلٌمالبد أال ٌخلً نفسه من السنة النبوٌة  القرآن، وأًٌضا

: بلفظ وقبول زوجت، أو أنكحت: بلفظ وإٌجاب الموانع، عن الخالٌان الزوجان: أركانه فصل"

 معناهما وكفاه ،تعلم ٌلزمه لم جهلهما ومن .تزوجتها أو النكاح، هذا مع أو فقط رضٌت أو قبلت

 نكاح فً ووصٌه ألب لكن ،ورضاهما الزوجٌن، تعٌٌن :أربعة وشروطه .لسان بكل الخاص

 وعبده إمائه مع كسٌد مطلًقا وبكر ،تسع دون لها وثٌب ومجنونة معتوه وبالػ صؽٌر تزوٌج

 بكر، صمات: وهو، بإذنها إال تسع بنت وال بحال، صؽٌرة األولٌاء باقً ٌزوج فبل الصؽٌر،

 ولو وعدالة دٌن، واتفاق ،ورشد ،وحرٌة ،وذكورة ،تكلٌؾ: وشروطه والولً .ثٌب ونطق

 وإن ابن ثم ،عبل وإن ألب دج ثم ،فٌه وصٌه ثم أب، وجوًبا وٌقدم .وسٌد سلطان فً إال ،ظاهًرا

 ثم ،والء ثم نسًبا، عصبته أقرب ثم المنعم، المولى ثم المٌراث، ترتٌب على وهكذا ،نزل

 أبعد حرة زوج قصر مسافة فوق مسافًرا كان أو أهبًل  ٌكن لم أو األقرب عضل فإن السلطان،

 ،للزومه شرط لكفاءةوا .ناطقٌن سمٌعٌن ظاهًرا ولو عدلٌن مكلفٌن رجلٌن وشهادة .الحاكم وأمة

 ."برضاها إال بؽٌره تزوٌجها فٌحرم

 :ثبلثة أركان النكاح "ثبلثة، أركانه فصل" قال رحمه هللا:

 والمراد بالموانع أي موانع النكاح من النسب ، الزوجان الخاليان من الموانع: الركن األول

التً تمنع زواج  عهذه الموان ،أو التً تكون بسبب كالرضاع أو المصاهرة أو اختبلؾ الدٌن

 المقنعوال فً  المنتهىفقط ولم ٌذكره فً  اإلقناعهذا الركن ذكره فً  الرجل من المرأة،

 للموفق رحمه هللا ألنه واضح.

 ًأنكحت أو وهو اللفظ الصادر من الولً أو من ٌقوم مقامه بلفظ ،اإليجاب :الركن الثان :

ت أو زوجت بخبلؾ ؼٌره فظ أنكحبد من ل النكاح عندنا كما سنذكر فً شروطه ال زوجت،

و مختص بلفظ أنكحت أ -النكاح ال  بؤي لفظ ٌدل علٌها، تصحّ   بخبلؾ البٌوع من العقود،

 للذان ورد ذكرهما فً القرآن فقط.اللفظان ا ،زوجت



 من الزوج أو والقبول كما هو معروؾ: اللفظ الصادر  ٌصح بلفظ قبلت فقط وٌسكت، القبول

قبلت هذا  لت أو رضٌت فقط وٌسكت، أو ٌقول مع هذا النكاح،من ٌقوم مقامه، بلفظ قب

 .ذا النكاح أو ٌقبل بقوله تزوجتهاالنكاح أو رضٌت ه

ا بالعربٌة ال ٌلزمه أن ٌتعلمها، أي ٌتعلم من جهلهم" تعلمها ومن جهلهما لم يلزمه: "قال

اه معناهما لم ٌلزمه تعلم هذٌن اللفظٌن، وكف -بٌة نكحت بالعرزوجت أ :اإلٌجاب والقبول

شروط الخاص بكل لسان، معنى زوجت أو أنكحت أو معنى القبول واإلٌجاب، وبذلك نقول 

 والقبول أو الصٌؽة فً النكاح: ابجاب والقبول عدة شروط لكي يصح اإليجاإلي

اب والقبول شترط أن ٌكون اإلٌجٌعنً ٌُ  ،أن ٌكون بالعربٌة لمن ٌحسنها :الشرط األول -

بل تصح إال بالعربٌة ممن وإن كان أحدهما ٌحسنها واآلخر ال ف بالعربٌة لمن ٌحسنها،

 ٌحسنها.

ٌع بخبلؾ الب بل ٌصح تقدم القبول على اإلٌجاب،ف ،أن ٌكونا مرتبٌن :الشرط الثانً -

بد أن ٌصدر الولً اإلٌجاب قبل  هنا ال ٌجوز ال ٌجوز تقدم القبول على اإلٌجاب،

 لزوج.ا

ال بد أن ٌلفظ باإلٌجاب  ،فبل ٌصحان باإلشارةاللفظ بهما  بد من ال :الشرط الثالث -

ة مفهومة من أخرس وكذلك كتابته فبل ٌصحان باإلشارة وال بالكتابة إال بإشار والقبول،

 صح منه أن ٌكتب اإلٌجاب والقبول.ٌ كتابة األخرس، -

 .زوجت أو أنكحت أن ٌكونا باإللفاظ التً ذكرها المصنؾ :الشرط الرابع -

القبول أو االتصال بٌن اإلٌجاب والقبول فإن تفرقا قبل  ،بٌنهماال االتص :الشرط الخامس -

 .تشاؼبل بما ٌقطعه بطبل

 :شروط النكاح أربعةٌعنً  قال: "وشروطه"

 والتعٌٌن إما ٌكون باالسم أو  ،وتعٌٌن الزوجٌن ٌكون فً العقد ،الزوجين تعيين :األول

تعٌٌن  جة، إًذاى الزوج أو الزوبالصفة التً ٌتمٌز بها الزوج أو الزوجة أو باإلشارة إل

ى  زوجتك بنتً الكبر د أو بالصفة التً تتمٌز بها مثبًل هن سم زوجتك مثبًل الزوجٌن إما باال

الذي ٌقدم؟ زوجتك هذه هند  مع اإلشارة ما ولو اختلؾ االسم أو باإلشارة إلٌها زوجتك هذه،

 .؟ اإلشارةذي ٌقدمما ال وهً مرٌم،

 ًرضى الزوجٌن أو من ٌقوم مقامها، إال أن هذا الشرط له  أي ،رضاهما :الشرط الثان

الذي أوصى له األب  الوصً فً النكاح هو "نكاح فً ووصٌه ألب لكنمستثنٌات، قال: "

 فبلن ٌوزع التركة أو ٌخرج الثلث،أوصٌت إلى  أن ٌزوج فقط، ٌعنً ال ٌوصً إلٌه مطلًقا،

ل أوصٌت فبلن أن ٌزوج بناتً مثبًل أو النكاح له وصٌة خاصة كؤن ٌقو ٌدخل فٌه النكاح،ال 

 ، الذٌن سٌذكرهم: تزوٌج وكذا لوكٌلٌهما - نكاح ووصٌه فً ألب لكنأوالدي. 

 : له أن ٌزوجه.الصؽٌر أواًل  -

زوج البالػ أن ٌ لعقل لؤلب والوصً فً النكاح طبًعاا: البالػ المعتوه ٌعنً ضعٌؾ اثانًٌ  -

 المعتوه.

 أو ال، ولو كانت ببل شهوة. واًء كانت بالؽة أو ال، ثًٌبالمجنونة س: لهما أن ٌزوجا اثالًثا -

سع سنٌن ٌعنً التً لها دون ت أن ٌزوجا الثٌب وسٌؤتً لها ضابط،: لؤلب ووصٌه رابًعا -

 لم تكتمل تسع سنٌن، له أن ٌجبرها على النكاح.



ه أن ٌزوجا البكر مطلًقا سواًء كانت بالؽة أو ال، بإذنها أو ال، : لؤلب ووصٌخامًسا -

ع ذلك ٌقولون أنها إذا عٌنت ن ٌجبر البكر البالؽة لكن مالمذهب عندنا أن األب له أ

 آخر فإنه ٌجب العمل بتعٌنها ولكن إذا كانت بكر ؼٌر بالؽة ال  زوًجا وعٌن الولً زوًجا

السٌد له أن ٌجبر جمٌع  : كسٌد مع إمائه،قال شاء. ن ٌزوجها منأب ٌعمل بتعٌٌنها ولؤل

 .ده الصؽٌر كذلك ٌزوجهوعب إمائه مطلًقا

ٌعنً ال ٌجوز وال ٌصح أن ٌزوج باقً األولٌاء ؼٌر  "فال يزوج باقي األولياء صغيرةقال: "

وكذا الصؽٌر والمجنون لٌس  "بحال صؽٌرة األولٌاء باقً ٌزوج فبل، "األب ووصٌه

لم و المجنون بحال من األحوال سواًء أذنت أو أو الصؽٌر ألؤلولٌاء أن ٌزوجوا الصؽٌرة 

للحاكم تزوٌج  لكن ؤذن ألن هإالء لٌس ألذنهم اعتبار،تؤذن الصؽٌرة أذن المجنون أو لم ٌ

 .صؽٌر ومجنون لحاجة

لٌس له أن ٌزوج ؼٌر األب ووصٌه كباقً األولٌاء كاألخ والعم  "بإذنها وال بنت تسع إال"

باب أولى نها ومن لٌس لهم أن ٌزوجوا البنت التً استكملت تسع سنوات إال بإذ -والجد 

والوصً فً النكاح أن ٌزوجها ببل فإنه لٌس ألحد من األولٌاء ؼٌر األب  البكر البالؽة،

وكذلك ٌعتبر أي سكوتها  "صمات بكر - أي اإلذن - وهو: "ثم تكلم عن اإلذن فقالإذنها. 

الضحك أو البكاء لكن السكوت أو  :ستدل على إذنها بثبلث أشٌاءٌُ  إذن لو ضحكت أو بكت،

لو بزنا ٌخرج الثٌب هً من وطئت فً قبلها بآلة الرجال و أبلػ، وقال: "ونطق ثٌب"النطق 

نا ٌعنً ولو كان هذا الوطء محرًما فعندها ولو بز إذا وطئت فً دبرها، فإنها ال تكون ثًٌبا،

بد من  وحٌنئذ لٌس لؤلب وال وصٌه وال لؽٌره من األولٌاء أن ٌجبروا الثٌب فبل تكون ثًٌبا

 .إال ثًٌبا دون تسع فلؤلب ولوصٌه إجبارهانطق الثٌب، 

 وشروط الولً لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم "ال نكاح إال بولً" ،الولي :الشرط الثالث ،

 : ستة

 ن.فبل والٌة للصؽٌر وال للمجنو ، وهو أن ٌكون بالًؽا عاقبًل،التكليف أواًل: -

أة المرأة وال تزوج المر ال تزوج، النبً صلى هللا علٌه وسلم قال "الذكورة :الثانً -

 ."المرأة نفسها

 ، أن ٌكون حًرا.الحرية :الثالث -

ا هو معرفة الكفإ الرشد هن شد هنا ٌختلؾ عن الرشد فً المال،والر ،الرشد :الرابع -

بنته أو مولٌته وأن ٌعرؾ ٌشترط أن ٌعرؾ الولً الكفإ الذي ٌكافئ ا ومصالح النكاح،

 مصالح النكاح.

 ٌكون الولً دٌنه مثل دٌن مولٌته. ٌشترط أن ،اتفاق الدين :الخامس -

فبل ٌكون من ظاهره الفسق  ، ٌشترط أن ٌكون الولً عداًل ولو ظاهًرا،العدالة :السادس -

فبل ٌشترط فٌه  : إال فً سلطان،ستثنى من ذلك قالٌُ  وال ٌصح تزوٌجه لمولٌته، اولًٌ 

ا ال ٌشترط أن ٌكون لطان فهذالتً لٌس لها ولً إال الس عدالة ألنه ٌزوج بوالٌته العامةال

ته ال ٌشترط أن ٌكون عداًل لكً ٌصح تزوٌج مَ السلطان عداًل حٌنئذ وكذلك السٌد مع أ

 كان ؼٌر عدل. ن ٌزوجها ولو أ ته فٌصحّ مَ أ

ثم وصٌه فً النكاح ثم بعد  ألب وهذا وجوًباا ٌقدم لنكاح الحرة أواًل  "ويقدم وجوًبا"ثم قال: 

ثم بعد الجد ٌؤتً  : أب األب، أب أب األب وهكذا وإن عبل،عبلاألب ٌؤتً الجد ألب وإن 



فأحق من ، وهكذا على ترتٌب المٌراث اإلبن وإن نزل: ابن، ابن االبن، ابن ابن االبن،

ا األب أو الجد ألب وإن عبل :األصول أواًل  يتولى المرأة ًٌ : االبن ثم ابنه وإن الفروع، ثان

شقاء ثم ألب ثم ابن األخ الشقٌق ثم ابن األخ ألب وإن وهم اإلخوة األ :الحواشً نزل، ثالًثا

قرب فاألقرب على ألبوٌٌن ثم ألب ثم بنوهم كذلك ثم األ األعمامٌؤتً بعدهم  :ارابعً  ،سفلوا

  ترتٌب المٌراث.

حد من عصبتها ٌزوجها المولى " وهو المعتق للمرأة، إذا لم ٌوجد أالمولى المنعم" :ثم قال

ثم  ذي كانت ملًكا له فً ٌوم من األٌام ثم أعتقها مّن علٌها بالعتق،لمنعم ٌعنً الشخص الا

قال رحمه  .أقرب عصبته عصبة هذا المعتق نسًبا أبوه ثم جده وهكذا، ثم أقرب عصبته والءً 

كما قال  ن األعظم أو من ٌنٌبه لؤلنكحة،المراد به السلطا "ثم بعد ذلك يقدم السلطان" :هللا

أي منع  "فإن عضل األقرب: "قال ظم أو من فوض إلٌه األنكحة،م األع: اإلمااإلقناعفً 

بؤن تخلؾ فٌه  ته أو مولٌته من زواجها من الكفإ، أو لم ٌكن أهبًل، هذه مسقطات الوالٌة،ابن

فًرا فوق مسافة القصر، فإنه حٌنئذ لكنه مسافر س لشروط الستة الماضٌة أو كان أهبًل أحد ا

ة فٌزوجها إذا ؼاب أما األمَ  األبعد من أولٌاء المرأة، ٌزوج الذي ٌلٌه، َزّوج حرة أبعد،

ؾ ٌسٌر هنا ال أرٌد أن أشٌر والخبل ،اإلقناعفوق مسافة قصر تابع فٌه وقوله  .سٌدها الحاكم

 .إلٌه

  :بد فً نكاح من  الرضً هللا عنها مرفوًعا: "لحدٌث عائشة  ،شهادة رجلينالشرط الرابع

 ،مكلفين: قال ن" وٌشترط الشاهدان احتٌاًطا للنسب،ور أربعة الولً والزوج والشاهداحض

خل للنساء فً الشهادة على النكاح، مكلفٌن ٌعنً بالؽٌن عاقلٌن، شهادة رجلٌن ٌعنً ال مد

رط أن ٌكونا سمٌعٌن ٌسمعان ٌشت ،سميعين :قال عدلٌن ولو ظاهًرا بؤن ال ٌظهر فسقهما،

والمراد بها فً اللؽة المماثلة والمساواة  "والكفاءة: "ثم قال رحمه هللا كذلك. ناطقين العقد،

 تعتبر فً الزوجة بالنسبة وال معتبرة فً الزوج بالنسبة للزوجة،وهً فً االصطبلح عندنا 

مإلؾ هنا مشى على ما أنها شرط لصحة العقد لكن ال المنتهىالكفاءة جعلها فً  للزوج،

لصحته  لنكاح ولٌست شرًطااءة شرط للزوم اوهو المذهب وهو أن الكف قناعاإلمشى علٌه 

رضٌت إال إذا  إن العقد صحٌح لكن ال ٌكون الزًما مستمًراالكفاءة ففإن انعقد العقد بدون 

ٌحرم الحكم التكلٌفً  الزوجة وكذلك رضً األولٌاء، فٌحرم تزوٌجها لؽٌره إال برضاها،

لنكاح نً ال ٌبطل النكاح فاٌع المإلؾ شرط لزومه ٌحرم تزوٌجها، على ما مشى علٌه

وهنا ٌقول المإلؾ  النكاح ؼٌر صحٌح فٌحرم وال ٌصح، لكن الرواٌة فً المذهب أن صحٌح

فً كما ذكرنا  لمعتبرةوالكفاءة ا "إال برضاها - أي لؽٌر كفإ - لغيره فيحرم تزويجها"

 : خمسة أشٌاء

 فبل ٌكون الفاسق كفًإا المرأة دٌنة. ،الديانة :الشًء األول -

ا لبنت صاحب القماش الذي ٌبٌع ٌقولون الحجام ال ٌكون كفإً  ،الصناعة :الشًء الثانً -

 ع مجوهرات فهذا ال ٌكون لها كفًإا.أقمشة أو ٌبٌ

 كون المعسر كفًإا للمٌسرة.فبل ٌ ،الميسرة :ثالثاً  -

 أو المبعض كفًإا للحرة. فبل ٌكون العبد  ،الحريةرابًعا:  -

مً وهو من لٌس فالعج ب،، فبل ٌكون لؽٌر من هو نسٌوالشرف النسب :األمر الخامس -

سواًء كانوا من قرٌش  -والمذهب عندنا أن العرب كلهم  من العرب لٌس كفًإا للعربٌة،

 ئون العرب ببل تمٌٌز بٌن القبائل،كل العرب ٌكاف ؼٌرها كلهم ٌكافئون بقٌة العرب، أو



ناس ؼٌر العرب بعضهم وسائر ال من قرشً وؼٌره بعضهم لبعض أكفاء،العرب 

لبعض كفإ لكنهم ال ٌكافئون العرب، فالعجم من لعجم بعضهم اٌعنً  ،لبعض أكفاء

أما  بعض،لوروبً كلهم مكافئون الروم مثبًل والصٌن وكورٌا والٌابان واألمرٌكً واأل

و الرواٌة األخرى أن العرب ال ٌكافئون قرٌش  ال ٌكافئون العرب، -مع العرب ال 

فالعرب ٌكونون ش ال ٌكافئها العرب هذه الرواٌة األخرى أن قرٌ قرٌش أعلى منهم،ف

لمذهب عندنا أن العرب من قرشً وؼٌره بعضهم لبعض الكن  أقل درجة من قرٌش،

ؽً لئلنسان أال حساسة وٌنب وهذه المسؤلة الٌوم بعضهم لبعض أكفاء، أكفاء وسائر الناس

ه األمور ٌدخل إال فٌمن ٌناسبه وٌداخله لئبل ٌقع فً مشاكل قد تسٌل فٌها الدماء بسبب هذ

ٌرة، لكنها عند أهل القبائل وبعض الناس أشٌاء كب التً قد تكون فً نظر البعض تافهة

للصحة وال للزوم ألن  وال ٌرى الكفاءة شرًطا اأبدً  والشٌخ محمد ال ٌرى هذا شرًطا

ٌفسخوا العقد حتى ٌقولون  المذهب عندنا مشكل حتى لو رضٌت الزوجة لؤلولٌاء أن

ٌبلػ من الزواج ٌؤتً واحد وٌولد من نفس القبٌلة ثم  عٌن سنة مثبًل أربفحتى بعد  الحدث،

والشٌخ  ذا مشكل، ٌقولون ألن العار ٌلحقهم جمًٌعا،ه وٌذهب للقاضً وٌفسخ النكاح،

 ته إلى مكان بعٌد وٌبتعد عن بلده،ٌسافر بامرأإذا تزوج  أنه محمد ٌفند هذا الرأي وٌقول

جر اإلنسان قبٌلته وٌهجر جماعته، كٌؾ ٌه م الشٌخ محمد وجٌه لكن كٌؾ ٌطبق،كبل

بعض الناس ٌقول أن فبلن ال ٌكافئنا وال ٌدخل فٌنا  هذه من األمور الصعبة جًدا، أًٌضا

أربعة فً أمتً  ا كله من دعوى الجاهلٌة،وٌذم األسرة األخرى أو القبٌلة األخرى وهذ

فاإلنسان ٌفخر  حساب،طعن فً األنساب والفخر باألال :من أمور الجاهلٌة ال ٌتركونهن

 بحسبه ونسبه لكن ال ٌطعن فً اآلخرٌن .

  ضربان: المحرمات في النكاحفً المحرمات ،  فصلقال رحمه هللا: 

  إلى األبد.الضرب األول إلى األبد المحرمات من النساء  -

 أي إلى وقت محدود ولٌس إلى األبد. ،والضرب الثانً المحرمات فً النكاح إلى أمد -

 :خمسة أقسام إلى األبد: الضرب األول

 وهإالء المحرمات بالنسب سبع ،المحرمات إلى األبد بالنسب: القسم األول : 

 ن وباشرت وهً الوالدة التً ولدت االنسا : وٌحرم أبًدا األم،قال ،األم :األولى

 والدته.

 قال وجدة وإن علت، من كل جهة من جهة األم أو األب.الجدة :الثانٌة ، 

 م أو فً وطء شبهة أو منفٌة بلعان تكون محرمة ن حبلل أو حرام البنت :الثالثة

 لولد أًٌضا ذكًرا كان أو أنثى وإن سفل.وبنت ولد وبنت ا على اإلنسان،

 وبنتها ٌعنً جهة األخت الشقٌقة أو ألم أو ألب،ٌعنً من كل  ،األخت مطلًقا :الرابع 

وإن  مطلًقا ختاأل ٌعنً بنت ابن األخت وبنت بنت وبنت ولدها بنت األخت مطلًقا،

 سفلت.

 وبنتها ٌعنً بنت بنت  ، أًٌضا شقٌق أو ألب أو ألماوبنت كل أخ مطلقً  :الخامس

 أخ وبنت بنت بنت كل أخ وإن سفلت.وبنت ولدها ٌعنً بنت ابن بنت كل  ،األخ

 العمة مطلًقا: السادس . 



 و ألب أو أي  أخت األب مطلًقا سواًء كانت شقٌقة أ والعمة ،الخالة مطلقاً : السابع

 سواًء كانت شقٌقة أو ألب أو ألم . ألم، والخالة أخت األم مطلًقا

 وٌحرم برضاع ذكرها بقوله ،المحرمات بالرضاع: نً من المحرمات إلى األبدالقسم الثا" :

لقول النبً صلى هللا علٌه  ة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاع،كل امرأما ٌحرم بنسب" 

 لفظ ما ٌحرم من النسب متفق علٌه،حرم من الرحم" وفً : "ٌحرم من الرضاع ما ٌوسلم

 .ابن من الرضاع فزوجته محرمة علٌكحتى فً المصاهرة ٌحرم فلو كان عندك 

 ن بمجرد العقد الصحٌح ال : ثبلث منهن ٌحرمأربع، وهن ما يحرم بالمصاهرة: القسم الثالث

بلئل األبناء وإن سفلوا، ن علو وححبلئل عمودي نسبه ٌعنً حبلئل اآلباء وإ :وهن الفاسد،

زوجة االبن أو زوجة األب أو أم الزوجة  :هذه الثبلث الثالث أمهات زوجته وإن علون،

 ن حتى تحرم بنتها مثبًل،ال ٌشترط أن ٌدخل بها اإلنسا هإالء ٌحرمن بمجرد العقد الصحٌح

 "وبدخوٍل ربٌبة": وهً الربٌبة، قال: والرابعة التً ال تحرم بالعقد وتحرم بالدخول ال بالعقد

أي تحرم بالدخول الربٌبة وهً بنت زوجته التً دخل بها وكذلك بنتها ٌعنً بنت الربٌعة 

 وبنت ولدها وكذلك بنت بنت الربٌبة أو بنت ابن الربٌبة وإن سفلت.

  المحرمة باللعان: لم ٌذكره المإلؾالقسم الرابع الذي. 

  : زوجات النبي صلى هللا عليه وسلمالقسم الخامس. 

 :ن نوعان: المحرمات إلى أمد ٌعنً إلى أجل وهمن المحرمات فً النكاح الضرب الثاني

  تحرم  زوجته" أو معتدته أخت أمدٍ  وإلى: "قال ،ألجل الجمعالنوع األول: محرمات إلى أمد

رم أختها حتى تنقضً عدة المطلقة، كذلك تحرم أخت إذا طلق امرأة فتح ،أخت معتدته

ٌستمر التحرٌم إلى أن ٌطلق هذه المرأة فإن  بد؟ ال إلى أمد،زوجته، هل هً محرمة لؤل

رأة وأختها وال عمتها ال ٌجمع بٌن الما لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم: "طلقها تحل له أخته

 ".وال خالتها

 وذكر منهم المإلؾثم ٌزول  ألمر عارض: المحرمات لنوع الثانً من المحرمات إلى أمدا: 

ٌحرم على اإلنسان أن ٌتزوج  : "وزانٌٍة حتى تتوب وتنقضً عدتها"قال ،الزانية :أواًل  -

كٌؾ  رأة زانٌة حتى تتوب وتنقضً عدتها، وإن كانت حامبًل لم تحل قبل الوضع،ام

د فتمتنع وٌقول الشٌخ عثمان ؟ قالوا أن تراوَ ؟ كٌؾ تعرؾ توبة الزانٌةتتوب الزانٌة

عؾ المذهب لكن حتى العاقلة العفٌفة ما نرٌد أن نض النجدي أن ٌراودها واحد ثقة عدل،

والرواٌة الثانٌة أو القول الثانً  معه، عموًما هذا المذهب،لو راودها إنسان قد تؤتً 

الذي اختاره الموفق أن توبتها كتوبة ؼٌرها إقبلٌع وندٌم وعزم على عدم الرجوع فً 

 .اإلقناعالذنب وذكره الشٌخ الحجاوي فً 

 سواًء دخل بها أو لم ٌدخل، مطلقة ثالًثا: ارض ثم ٌزولالثانٌة من المحرمات ألمر ع -

: ما تحل المطلقة ثبلًثا إال بثبلثة شروطتحرٌم حتى ٌطؤها زوج ؼٌره بشرطه، ٌستمر ال

أن  الثالث أن ٌطؤها فً قبلها، الثانًالشرط  أن ٌنكحها شخص آخر بنكاح صحٌح،

ت مطلقة ثبلًثا لزوجها مرة ثبلثة إذا تحققت حلهذه الشروط ال ٌطؤها مع انتشاء ذكره،

 .أخرى

 "وال تنكحوا المشركٌن حتى ٌإمنوا"ال ٌجوز ٌحرم  "ى الكافر حتى يسلموالمسلمة عل: "قال

ٌتزوج كافرة وكافرة على مسلم فٌحرم على المسلم أن  مسلمة تحرم على الكافر حتى ٌسلم،فال

 : أواًل:الزواج من الحرة الكتابٌةز وٌشترط لجواإال حرة كتابٌة  حتى تسلم، ولو كان المسلم عبًدا



ا:ثان ،أن تكون حرة حدهما ؼٌر كتابً فبل أأن ٌكون أبواها كتابٌن أما لو كانا ؼٌر كتابٌٌن أو  ًٌ

ا ؼٌر كتابً ال ٌحل تحل ولو كانت تدٌن بدٌن أهل الكتاب فلو كانت نصرانٌة لكن أحد أبوٌه

  الزواج منها.

ٌجوز أن  -ة ال أن ٌتملكها ن ٌتزوج األمة المسلمأ" فٌحرم وعلى حر األمة المسلمة: "قال

ت بفتح نَ العَ  : "ما لم ٌخؾ عنت عزوبة"قال، لكن أن ٌتزوجها ٌحرم علٌه إال بشروط ٌتملكها،

إما ٌتناول اإلثم  ٌن والنون ٌقول الجوٌنً هو اإلثم، والَعَنت أًٌضا هو الوقوع فً أمر شاق،الع

ٌعنً ٌستمتع  "لحاجة متعة" :قال لمشقة لكونه أعزًبا،أو ٌخشى من ا فٌخشى الوقوع فً الزنا

 هذا الشرط جاز الزواج من األمة، ٌحتاج امرأة تخدمه فإذا وجد خدمة إذا كان كبًٌرا بالوطء أو

 نده حرة نقول له اذهب فتزوج حرة،للحرة ألنه لو كان ع : أال ٌكون عنده مهًراالشرط الثانً

ا فلو كان عاجزً  هر حرة مال حاضر ٌكفٌه نكاح حرة،مقال المإلؾ وٌعجز عن طول حرة ٌعنً 

ٌعجز عن ثمن أمة لٌس عنده ثمن أمة ٌشترٌها  ن ٌنكح األمة، أو ثمن أمة أًٌضاعنه جاز أ

 الزادكذلك و اإلقناعوهذا وله ثمن أمة تابع فٌه  ،ئذ ٌجوز له أن ٌتزوج أمةا حٌنٌستمتع به

 ن أمة.عن ثم ط أن ٌكون عاجًزاال ٌشتر - والمذهب على عدم اشتراط هذا الشرط

 سيد وعلى" جماع،لى عبد أن ٌتزوج سٌدته وهذا باإلفٌحرم ع "وعلى عبد سيدته: "لا قاأٌضً 

ن ٌقولون أقوى فٌحرم على السٌد أن ٌتزوج أمته لماذا؟ ألنه ٌجوز له الوطء وملك الٌمٌ "أمته

كذلك ٌحرم على السٌد أن  "دهوأمة ولوعلى سٌد أمته " نكاح فبل ٌجوز له أن ٌتزوج أمته،من ال

أمة ولده من النسب ال من  هنا قالوا من مال ولده ما شاء، ٌتزوج أمة ولده ألنه ٌستطٌع أن ٌتملك

 رم على الحرة أن تتزوج عبد ولدها.ٌح "وعلى حرة قن ولدهاالرضاع، أًٌضا قال: "

بملك ٌمٌن  ؤها أًٌضا" أي حرم نكاحها بعقد النكاح، حرم أن ٌطومن حرم وطؤها بعقد: "ثم قال

ر فالنصٌرٌة عندنا كفا ة والدرزٌة والنصٌرٌة أًٌضا،والوثنٌ ٌجوز أن ٌتملكها كالمجوسٌة مثبًل  ال

رم بملك يمين إال ح" كما نص الحنابلة فً مواطن كثٌرة، ال ٌجوز وطإها وال نكاحها أًٌضا

 .ٌتملكها ملك ٌمٌن وأن ٌطؤهاز أن األمة الكتابٌة ال ٌجوز أن ٌتزوجها ولكن ٌجو" الكتابية األمة

الشروط جمع شرط والمراد به هنا ما ٌشترطه أحد  ن"والشروط فً النكاح نوعا ،فصلثم قال: "

محل الصحٌح فً الشروط فً النكاح إما صلب  ن على اآلخر مما له فٌه ؼرض صحٌح،الزوجٌ

صلب العقد أو زمن  البٌع الصحٌح من الشروط هو ما كان فً العقد أو قبل العقد بخبلؾ البٌع،

شترطون ٌهنا ٌصح ٌؤتً الرجل ٌخطب بنت ٌخطب امرأة و الخٌارٌن أما قبله ال ٌصح الشرط،

وط الزمة وصحٌحة أو فً صلب العقد، هذه شر -أفراح علٌه شروط نرٌد لها شقة أو صالة 

 .ٌعٌدونها فً صلب العقد

  نوعان: الشروط في النكاحقال 

 و تشترط أال قًدا معًٌنا أن ط زٌادٍة فً مهرها أو تشترط مثبًل شرك ،الصحيح: النوع األول

 ٌترتب على بذلك فلها الفسخ" فإن لم ٌؾِ : "قالهذه كلها شروط صحٌحة،  -ٌسافر بها 

 بشكل مختصر: الشروط الصحٌحة

ولكن لٌس المراد باللزوم هنا أنه ٌؤثم بعدم الوفاء  شروط الزمة للزوجنقول أنها  أواًل: -

م لو ٌعنً لٌس هو آث ر لها فً عدمه،بمعنى ثبوت الخٌا اإلقناعناه كما قال فً به بل مع

 خالؾ لكن ٌثبت لها حق الفسخ.



ا: - ًٌ  وال ٌجب. ٌسن للزوج الوفاء به ثان

  .الؾ الزوج ٌثبت للمرأة حق الفسخمتى خ ثالًثا: -

من  ٌدل على رضاها إال بما ال ٌسقط خٌار الفسخ بتخلؾ أحد الشروط للمرأة رابًعا: -

  قول أو تمكٌن.

  ًالثانً  ،فاسد ٌبطل العقد: قال األول وهً نوعان: الفاسدة :من الشروط وهًالنوع الثان

تكلٌفً محرم حكم هذا الشرط الفاسد الذي ٌبطل العقد حكمه ال ،فاسد ال ٌبطل العقد

تعود على أصل العقد  -عقدفاسدة وتبطل الربعة شروط أوالوضعً ٌبطل العقد، وهً   

 طال:باإلب

 :والمراد به له صور والصورة المشهورة أن ٌزوج الرجل ابنته  ،نكاح الشغارقال  أواًل

وٌدل على تحرٌمه وعدم صحته  وجه اآلخر مولٌته وال مهر بٌنهما،أو اخته على أن ٌز

والنهً النبً صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث أبً هرٌرة نهى عن الشؽار متفق علٌه  أنّ 

 .ٌقتضً الفسخ

 لكن أذكر  ، وله صور أًٌضا،المحللة: ً من الشروط المحرمة والتً لٌست صحٌحالثان

ى أنه متى أحلها أو وطئها طلقها، هذا عل احدة وهو أن ٌتزوج المطلقة ثبلًثاصورة و

واه أبو داود والنبً صلى هللا علٌه سلم ٌقول لعن هللا المحلل والمحلل له ر نكاح محرم،

 وابن ماجه والترمذي.

 المشهورة له أن ٌتزوجها إلى مدة، والصورة ، وله صور أًٌضا،نكاح المتعة :الثالث 

 ألن النبً صلى هللا جتك ابنتً شهر أو أسبوع مثبًل، هذا نكاح حكمه محرم وفاسدزوّ 

ب بنٌة الطبلق من المتعة عندنا أن ٌتزوج الؽرٌ علٌه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وأًٌضا

ه إال أن المذهب على أنه ً فٌه اإلجماع على جوازوهذا قد ُحك إذا خرج من البلد،

ٌؤتً  ٌن واألحرى أن ٌسمى أنه زنا مقنن،وهذا قد وقع فٌه كثٌر من المسلم محرم،

بنٌة الطبلق إذا خرج من البلد، ٌقول نحن لم نشترط مدة معٌنة، لكن  وٌتزوج البنت

ثم  باالنفتاح، ٌذهب إلى دولة معروفةشخص أجنبً عن بلد عربً  المعروؾ كالمشهود،

لى وجود األركان والشروط متوفرة، تزوجت هذه البنت ع تزوج بنت وٌقول لم نحدد،ٌ

هذا قد ُحكً فٌه اإلجماع والحنابلة خالفوا فٌه وهو الصحٌح أنه محرم وال  وبنٌة الطبلق،

الجمهور ٌرون الجواز بل حتى  حصلت كوارث من هذا الفعل المشٌن، طبًعا ٌصح وقد

 جواز لكن المذهب عندنا أنه محرم.ذكر ال لمؽنًاالموفق فً 

 إذا المعلق على شرط مسقبلً إال  ،ئة هللاالمعلق على شرط غير مشي: الرابع من النكاح

إذا جاء رأس الشهر  المعلق على شرط مستقبل زوجتك علق على مشٌئة هللا فإنه ٌصح،

 .أو رضٌت أمها، هذا النكاح ما حكمه؟ محرم وال ٌصح

كشرط أال مهر لها  ، -الشروط الفاسدة: فاسد ال ٌبطله  نً منالنوع الثا فاسد لكن ال يبطل العقد

ٌشترط أو هً تشترط أنها ال مهر لها أو هو ٌقول لٌس لك مهر أو ال نفقة أو أن ٌقٌم  وال نفقة،

ٌعنً ال تعود على  روط كلها فاسدة وٌصح معها العقد،وهذه الش ،عندها أكثر من ضرتها أو أقل

ذكور حتى وزواج المسٌار م -من هذا الكبلم أن زواج المسٌار وهل نؤخذ  لعقد باإلبطال،اأصل 

ة وهً تقسط وقات محددأن ٌؤتٌها فً بالمؽنً زواج النهارٌات، المسٌار اآلن ٌتزوجها على أ

وعندنا مسؤلة ٌقولون هل  فً الحقٌقة أنه صحٌح، ؟النفقة وتسقط المسكن، ما حكم هذا النكاح

فحتى لو شهد اثنان شاهدٌن وتواصى  كاح بالتواصً على كتمانه؟ نقول ال ٌبطل،ٌبطل الن

نا ال إذا اشترطت تقول أن هذه الشروط لك جمٌع على كتمان هذا النكاح نقول أن العقد صحٌح،ال



نه نكاح لحقٌقة أن تتنازل عنها لكن فً اأن تطلب النفقة ولها أرٌد نفقة هذه شروط باطلة ولها أ

 .ٌدخل فً نكاح بنٌة المتعة أو بنٌة الطبلق لم صحٌح ما

" العٌوب عندنا تنقسم إلى نوعٌن: من حٌث ملك أحد الزوجٌن في عيبن ن شرطوإثم قال: "

وهناك  ،ذا اشترط نفٌهاالفسخ وعدم ملكه، هناك عٌوب ال ٌملك أحد الزوجٌن الفسخ بها إال إ

ر عٌوب ال لكن هنا سٌذك كما ستؤتً،ا ولو لم ٌشترط نفٌها عٌوب ٌملك أحد الزوجٌن الفسخ به

ن أ " كؤن ٌشترط مثبًل نفي عيب ال يفسخ فيه النكاح وإن اشترط" :ٌنفسخ النكاح بوجودها، قال

شرط أال تكون عمٌاء  " وجد ما شرط نفٌه،فوجد بها: "قال تكون سمٌعة أو بصٌرة أو ناطقة،

 فله"قال  -ٌملك الزوج ن خرساء فوجدها خرساء، فحٌنئذ كوت فوجدها عمٌاء أو شرط أال

 ."الفسخ

ٌوب مختصة عٌوب مختصة بالرجل وع :المعروفة وهً عيوب النكاح الثالثةثم تكلم عن 

الخٌار أي العٌوب التً تثبت  ، وعٌب نكاح ثبلثة أنواع"فصل: "قال بالمرأة وعٌوب مشتركة،

 ألحد الزوجٌن ثبلثة أنواع:

 وهو ثبلثة عٌوب فقط:تص بالرجلمخ :النوع األول ، 

 .والجب ٌعنً قطع الذكر كله أو بعضه بحٌث ال ٌتكمن من الجماع ،الجب :العٌب األول -

ال ٌمكنه الوطء إما لكبر أو والعنٌن هو من  ،بضم العٌن - نةالع   :قال :العٌب الثانً -

 مرض.

ثبتة لعٌوب الممن ا جل: قطع خصٌتٌه أو رضهما، وهذا أًٌضاالعٌب الثالث الخاص بالر -

 .للزوجة خٌار الفسخ

 كالقرن  ،كسد فرج: ونوع مختص بالمرأة قال ،المختصة بالمرأة :النوع الثانً من العٌوب

رحم وهذا لٌس من أصل الخلقة طبًعا لكنه والعفن ٌقولون وهو لحم ٌحدث فً الرحم ٌسد ال

تثبت  ن العٌوب التًفهذا ٌعتبر م اك قطعة من اللحم تسد الرحم،هن ٌحدث بعد الزواج،

 أصل الخلقة مخلوقة هكذا المرأة، هنا من وهو تبلحم الشفرٌن خلقة، والرتق .الخٌار للزوج

 .مرأة التً تثبت خٌار الفسخ للرجلفهذا من العٌوب الخاصة بال ،ال مسلك للذكر فٌه

 كذلك جذام  ا أومشترك بٌنهما كجنون ولو احٌانً ونوع  ،العيوب المشتركة :النوع الثالث

 ،استطبلق البول لكرٌهة هذا من العٌوب فً النكاح،ك بخر الفم رائحة الفم اكذل البرص،

 " كل العٌوب المتقدمة.فيفسخ بكل من ذلكالبواسٌر عٌوب فً النكاح، قال: " ،الؽائط

خبلؾ ما ذهب إلٌه ابن  ،ونعددٌ -العٌوب عندنا لٌست محدودة بضابط وإنما هً معدودة 

أن ٌفسخ به هو ما ٌمنع االستمتاع أو ما ٌمنع كمال القٌم وأثبت أن العٌب الذي ٌحق للزوج 

بط وإنما هم ٌعددون عندنا المذهب عندنا هذا لٌس ضا ستمتاع باآلخر ٌقول ٌثبت الخٌار،اال

 .ٌب هذه التً ٌثبت بها خٌار الفسخع 02حول  تقرًٌبا

ولو كان  لفسخ بلولو حدث بعد الدخول بالمرأة العٌب ٌثبت لآلخر ا "بعد دخولولو حدث : "قال

عٌبة وٌحدث للزوج لآلخر ٌكون هو معٌب وٌحدث للزوجة أو هً م باآلخر عٌب مثله، أحٌاًنا

بها النكاح إال إذا اشترط الزوج أو هذه العٌوب التً ال ٌفسخ  "ال بنحو عمى: "قال حق الفسخ.

كذلك العقم فً الزوج أو  طرش أو قطع ٌد أو رجل إال بشرط، ال بنحو عمى أو الزوجة،

  هذه لٌست عٌوب ٌفسخ بها النكاح. زوجةال



تثبت العنة إما باإلقرار أو بالبٌنة علٌه تقٌم المرأة  "سنة أجل عنته ثبتت ومنثم قال رحمه هللا: "

هبللٌة أن ٌإجل سنة  ٌجب - أجل سنةنٌن أو تقوم علٌه بٌنة أنه عنٌن، بٌنة علٌه أو ٌقر أنه ع

لم  فإن"ك فٌها سنة لكً تمر علٌه الفصول األربعة ٌإجل سنة ٌتر "ن حين ترفعه إلى الحاكمم"

فور ٌعنً لٌس على ال "وخيار عيب على التراخي: "ثم قال ".يطأ فيها هذه السنة فلها الفسخ

والرضا إما ٌكون بالقول كؤن تقول أو ٌقول هو رضٌت  "لكن يسقط بما يدل على الرضا"

التمكٌن تمكنه مع وجود ود العٌب فٌها أو ٌطؤها مع وج أو بالفعل والفعل إما ٌكون وطء، بالعٌب

إال فً  الوطء بشرط أن تكون عالمة بعٌبه، مع وجود العٌب فً الزوج تمكنه من العٌب فٌه،

 وال فسخ إال: "ثم قال القول البد تقول رضٌت به عنًٌنا،العنة ٌقول ال ٌسقط خٌار الفسخ إال ب

 .بد أن تكون للحاكم النكاح خاصة العندنا مذهب الفسوخ ال بد أن ٌكون فٌها فً  "بحاكم

إن  - وبعده" سواًء كان العٌب فٌها أو فٌه، -" لٌس لها مهر فإن فسخ قبل الدخول فال مهر: "قال

به على  لها المهر المسمى وٌرجع الزوج "لها المسمى - فسخ النكاح بعد الدخول أو بعد الخلوة

 .أو الوكٌل تكون الزوجة أو الولً والذي ؼره إما أن الذي ؼره،

ٌقر الكفار  "على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته ويقر الكفاروقال: " أنكحة الكفارثم تكلم على 

الشرط  ٌعتقدوا إباحته وصحته فً شرعهم، الشرط األول أنأنكحتهم الفاسدة بشرطٌن: على 

 .أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنافإن  إلٌنا قبله،الثانً أال ٌترافعوا 

كٌؾ عقد  لم نتعرض لكٌفٌة العقد، -م الزوجان لو أسل "وإن أسلم الزوجانمه هللا: "ثم قال رح

تعرض لكن ن هناك شهود هذه ال نتعرض لها أبًداالعقد ال نتعرض له صٌؽة هل هناك ولً هل 

حٌن اإلسبلم أقر فإن كانت المرأة تباح  "تباح إذن والمرأةإلى حال المرأة حٌن اإلسبلم، قال: "

زوج حٌن اإلسبلم بنسب كؤخته مثبًل أو بسبب فإن كانت المرأة محرمة على ال  فسخ،العقد وإال

أو تزوجها فً العدة وأسلما  العقد ال ٌقر وٌفسخ العقد بٌنهما،فإن  مصاهرة، -كؤم زوجته مثبًل 

سلما ٌقر جها فً العدة ثم انقضت العدة ثم أ. لكن لو تزوتفرٌقوهً فً العدة نقول ٌجب حٌنئذ ال

 .لٌه ألن المرأة تباح حٌن اإلسبلمكاح على ما هو عالن

" يسنقال: " ،العوض المسمى في عقد النكاحد به الصداق المرا "باب الصداققال رحمه هللا: "

  :ٌسن فً العوض أربعة أمور

  :العقد، ألنه ٌقطع النزاع. ٌعنً ذكره فً ،العقد تسميته فيأواًل 

  ًٌٌعنً ٌكون قلٌل.تخفيفه يسن: اثان ، 

  ّنبً صلى هذا صداق ال ؟ ألنّ ، لماذاأن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة درهم: ة الثالثةالسن

 هللا علٌه وسلم لزوجاته.

  ّوال حد  ره بذلك،خروًجا من خبلؾ من قدّ  سن أال ينقص عن عشرة دراهمي :ة الرابعةالسن

 .كثره باإلجماعأل

ؼرام  0 نا أن الدرهم ٌساويمائة درهم إذا قلخمسمائة درهم، اآلن خمسالإلى  نظرتوإذا 

 922لاير فً  5 لاير، 5 = 0 فً 0 ،لاير 0الؽرام على األقل ٌكون  ؼرام، 0 نقول ،579و

أكثر من ذلك  ،ال :بعضهم ٌقول ،هذا صداق النبً صلى هللا علٌه وسلم ألزواجه 0922ٌعنً 

 .ائة درهم فً الصحٌحمعن عائشة رضً هللا عنها أنها خمسلكن هذا الذي ورد 



حتى لو كان المهر منفعة، كؤن ٌبنً لها  "ما صح ثمًنا أو أجرًة صح مهًرا وإن قلوكل ال: "ق

لم تكن هذه المنفعة تعلٌم قرآن  حتى لو كان منفعة ما داًرا أو ٌجعل لها أجرة العمارة لمدة سنة،

ل إذا لم ٌسمى المهر ال ٌبط "المثل أو بطلت التسمية وجب مهر فإن لم يسم: "قال فبل ٌصح.

 .ٌقول ٌجب مهر المثل لمجرد العقد العقد صحٌح فحٌنئذ ،العقد

لكن ٌشترط أن ٌكون األب ٌصح  "على ألف لها وألف ألبيها صح ذلكوإن تزوجها : "ثم قال

ال  -ح هذا الشرط، لكن ال ٌملكه األب إال ص ولده،وط الستة التً تقدمت من مال تملكه بالشر

 "فلو طلق قبل دخول" ا وتملكها إما بالنٌة أو بالقول،ا قبضهٌملك األب هذه األلؾ بالشرط إال إذ

ٌعنً ٌعود  "رجع بألفهاالمهر األلفٌن ألؾ لها وألبٌها، ٌقول: " ٌعنً قبل الدخول وبعد تسلٌم

تملك من مال على المرأة فقط وال ٌعود على أبٌها وال شًء على األب  لهما ألن األب له أن ٌ

سواًء ألؾ أو أقل  "إن شرط لغير األب شيء" ذلك لؽٌر األب، ولده بالشروط الستة، وإن شرط

الجد أو األخ أو العام قال أرٌد شًء من المهر لٌس له شًء حتى لو اشترط  ،فالكل لهاأو أكثر 

 المهر للمرأة. هذا شرط باطل والتسمٌة صحٌحة وٌكون كل -

العادة أن المهر فً الحال اآلن فً  ٌصح أن ٌإجل المهر، -" تؤجٌل المهر تأجيله ويصحقال: "

 بعضه مقدم أو مإخر كل هذا صحٌح، وإن أطلق األجل فمحله الفرقة، لكن ٌصح تؤجٌله كله أو

رها بمجرد العقد وتملكه تملك المرأة مه وهً تكون إما بالموت أو بالطبلق،الفرقة بٌن الزوجٌن 

ى ذلك أمور ال ٌتسع ب علوٌترت سواًء كان حااّلً أو مإجبًل، سواًء كان معٌن أو ؼٌر معٌن،

 الوقت لذكرها.

ل همِ إهمال، كؤن المهر أُ  والتفوٌض هو "ويصح تفويض البضع: "وقال التفويضثم تكلم عن 

 تفوٌض المهر:ضع و: تفوٌض البُ التفويض في المذهب عندنا نوعانحٌث لم ٌسمى، 

   ٌعنً التً ٌجوز له أن ٌجبر -أن ٌزوج أٌب ابنته المجبرة  :قال ،ضعتفويض الب ًٌ  ها، أو ول

بإذنها ببل مهر، ٌقول مثبًل: زوجتك ابنتً ببل  ،جبرةؼٌر المولً ؼٌر األب ٌزوج ها: ؼٌرَ 

 مهرن أو ٌسكت: زوجتك ابنتً، ولم ٌذكر مهًرا، ما حكم العقد؟ صحٌح، المهر لٌس ركًنا

ا ٌسمونه تفوٌض هذ ا فً النكاح، حتى لو قال ببل مهر: زوجتك ابنتً ببل مهر،وال شرطً 

 ح وٌجب لها مهر المثل كما سٌؤتً.بضع وهذا العقد صحٌ

 أن ٌزوجها الولً على ما شاءت هً،وهو  :تفويض المهر :النوع الثانً من التفوٌض 

ً على ما شاءت من المهر، كم؟ على ما شاءت، نقول ٌصح العقد، أو على ما زوجتك ابنت

 .هذا ٌسمونه تفوٌض مهر اء عمها،شاءت أمها من المهر أو شعلى ما  شاء فبلن،

 : ٌترتب على التفوٌض عدة أمور

  العقد صحيحاألول: أن. 

  :ا ًٌ  المثل.ٌجب للمرأة هذه الزوجة مهر  ،يجب لها بالعقد مهر المثلثان

 :إذا دخل بها استقر مهر المثل. ،يستقر مهر المثل بالدخول ثالًثا 

  ًلدخول وقبل أن ٌفرضه الحاكم أًٌضاابنوعٌه قبل  إذا مات أحدهما في التفويض :ارابع 

بمن ٌساوٌها من أقاربها من جهة  وحٌنئذ لها مهر نسائها، ٌعنً ٌكون معتبًرا ورثه اآلخر

 ا وعمتها وخالتها.األم أو من جهة األب كؤمه



  :مهر لم ٌكن ٌعنً قبل الدخول وقبل أن ٌفرض لها  المفوضة هذه قبلهما إن طلقتخامًسا

بلق قبل دخول لمن لم ٌسم لها والمتعة هً ما ٌجب لحرة على زوج بط ،لها علٌه إال المتعة

على الموسع قدره وعلى المقتر  ، المتعة هنا معتبرة بحال الزوج،وهً معتبرة :قال مهر،

ؤتٌنا فإنها معتبرة بحال الزوجٌن، هنا المتعة معتبرة بحال بخبلؾ النفقات كما ست قدره،

مٌسر وإن كان معسًرا فعلٌه متعة معسر بقدر ٌسره  ا فعلٌه متعةإن كان مٌسرً  الزوج،

س وأدناها كسوة ٌعنً لب أو عبد مثبًل  ٌقولون أعبلها خادم ٌعنً ٌعطٌها خادم أمة وعسره،

 ها فً صبلتها.أٌجز

 " وطئت بشبهة ال بخلوة، وطئت بشبهة فً قُبل،ويجب مهر مثٍل لمن وطئت بشبهةثم قال: "

امرأة وٌعتقد أو دخل على  فإذا هً هند مثبًل هذا وطء شبهة، على أنها مرٌم ٌعنً تزوج فبلنة

أنها زوجته ووطئها، ٌعنً المرأة هذه لم تتكلم أبًدا، ٌقولون هو وطء شبهة، هو لم ٌر وجهها، 

أو زًنا " ل الذي وطئها هو توأم لزوجها.ٌعنً الرج -ممكن ٌكونون توأم  هً لم تعرؾ الرجل،

انفرد بها  -بالمرأة فً مكان  لو خبل جب مهر المثل ال بالخلوة،ٌلو وطئت بالزنا مكرهة  "كرًها

 ب مهر المثل ال ٌجب أرش البكارة،إذا وج "ال أرش بكارة معه: "قال ال ٌجب مهر المثل،

هو ما بٌن مهر البكر والثٌب، ٌقولون من أذهب عذرة ٌعنً بكارة  اإلقناعوأرش البكارة كما فً 

لو كانت ثٌب كم مهرها  نؤتً إلى هذه البنت نقول هذه بكارة،بٌة ببل وطء وجب علٌه أرش جنأ

البكارة رش أ قول ٌجب علٌه أن ٌدفع عشرة آالؾ،لؾ نأ 02نت بكر قالوا لؾ ولو كاأ 02قالوا 

 ما بٌن مهر البكر والثٌب.

" بخبلؾ حتى تقبض مهًرا حااًل من أن ٌطؤها زوجها "للمرأة منع نفسها  "ولها منع نفسهاقال: "

إذا كان الصداق مإجل وحل لٌس لها أن تمنع نفسها من أن ٌطؤها  "ال إذا حل" المإجل، المهر

 بعد سنة وحل لٌس لها أن تمنع نفسها من الوطء ألن إذا كان مإجبًل  "قبل تسليم نفسها"زوجها 

لو تبرعت بتسلٌم  أجل الصداق حل قبل أجل التسلٌم، وهً قد رضٌت بتؤخٌر الصداق، أًٌضا

إذا  "وإن أعسر بحال: "ثم قال لٌس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك. ن تتسلم الصداقنفسها قبل أ

المكلفة لها أن تفسخ لكن  ٌعنً المرأة الحرة ،فلها الفسخٌستطٌع المهر الحال  أعسر الزوج ولم

 بحاكم.

، األمور التي يقر بها المهر كله أو نصفه أو يسقطاآلن ٌتكلم عن  "ويقر المسمى: "ثم قال

 ر التً ٌتقرر بها كل المهر سبعة:واألم

  جٌن فإنه ٌكون المهر كله للزوجة.إذا مات أحد الزو "موتقال: "وٌقرر المهر كله 

 ًا اآلخر ٌتقرر المهر للمرأة كله.لو قتل أحدهم ،القتل :الثان 

 الزوجة وهً حٌة فً فرج ولو دبًرا فإن المهر ٌتقرر كله. إذا وطئها ،الوطء :الثالث 

 إذا اخلتى بها فً ؼرفة عن ممٌز وبالػ من باب  إذا خبل بها عن الممٌز، لوةالخ :الرابع

 : الخلوة ٌتقرر المهر بها بثبلثة شروطأولى فإنه ٌتقرر لها المهر لكن 

هً ممن ٌوطء  ن تكونوالذي ٌطء مثله هو ابن عشر وأًٌضا أ أن ٌكون ممن ٌطء مثله، -

 مثلها وهً بنت تسع.

مسكٌن ثم  دخلت علٌهأ فبل ٌكون أعمى وج والزوجة،الز ٌعنً علم ،مع علمه :الثانً -

 مهر المثل ال بد أن ٌكون عالًما بالزوجة.قالوا هللا ٌعٌنك على 

 : أال تمنعه من الوطء.الشرط الثالث -



  :إذا طلقها فً مرض  ،طالٌق في موت أحدهمااألمر الخامس الذي ٌتقرر به المهر كله

ر كله سواًء بحرمانها من المٌراث فٌتقرر المه ها أو هو فً مرض موته ٌكون متهًماموت

 اإلقناعفٌه نظر ألن الذي فً  "طبلق فً مرض موت أحدهما"قوله  دخل بها أو لم ٌدخل،

 فً مرض موت الزوج وهو أصوب. الؽاٌةو المنتهىو

  لى فرجها إذا المس زوجته بشهوة أو نظر إ أو نظر إلى فرجها بشهوة فٌهما، ساللمكذلك

 ٌتقرر المهر.بشهوة فإنه 

  ألنه قد استمتع بها فلو قبلها ولو بحضرة الناس فإنه ٌتقرر المهر التقبيلكذلك. 

قبل كل فرقة من  "من قبله قبل لدخول كل فرقة وينصفه: "قال :األشٌاء التً تنصؾ الصداق

 : األشياء التي تنصف المهرباختصار ونعددها  زوج قبل الدخول فإنها تنصؾ المهر،ال

 :الفرقة من قبل الزوج قبل الدخولا جاءت إذ أواًل.  

  ًٌكؤن تكون زوجته صؽٌرة ثم  ،وال جناية فيها من المرأةالفرقة التي من قبل األجنبي  ا:ثان

 ٌنفسخ النكاح وٌجب لها نصؾ المهر.ترضعها أمه أم الزوج أو أخته حٌنئذ 

 أو اشترى الزوج  اشترت زوجها قبل الدخولإذا  :الثالث من األمور التً تقرر نصؾ المهر

 .زوجته قبل الدخول

زوجة قبل إذا جاءت الفرقة من قبل ال ن ِقَبلها قبله"وم: "قال األشٌاء التً تسقط المهر كله:

 : هً ثبلثة أًٌضا واألشياء التي تسقط المهر كله الدخول تسقط المهر كله،

 :فسخها لعٌبه أو ه بسببها كإذا جاءت الفرقة من قبلها كما قال المإلؾ أو من قبل أواًل

 إعساره.

 ًفرقة اللعان تسقط جمٌع المهر.الثان : 

 :دم الوفاء بشرطها وتفسخ هً.ع الثالث 

 .دة عندنا إذا دخل بها تقرر المهرالقاع ذه كلها بشرط أن تكون قبل الدخول،ه

اجتماع لطعام هً  المنتهىو اإلقناعهً كما قال فً  والوليمة "وتسن الوليمة للعرس، فصل"

ن ٌذبح شترط أٌعنً ال ٌ "ولو بشاة فأقل: "قال حكم الولٌمة للعرس تسّن، -، تسّن خاصةالعرس 

لما بنى بصفٌة بٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم  قول أنس: فدعوت الناس إلى ولٌمته،ٌ ،اةش

وما كان فٌها إال أن أمر باألنطاع فبسطت  قال: فما كان فٌها من خبز وال لحم، مكة والمدٌنة،

أو سمن فقط  قط للناساألقط والسمن فكانت هذه الولٌمة، اآلن لو تقدم أفٌها التمر ووألقً 

ا السنة أن ٌولم اإلنسان فً زواجه بشاة أو أقل من شاة ألن الرسول صلى هللا علٌه إذً  انفضحت،

ألمر النبً  لكن السنة عندهم أال تنقص عن شاة الرحمن بن عوؾ أولم ولو بشاة، وسلم قال لعبد

قال: تسن الولٌمة  المنتهى هللا علٌه وسلم، متى تستحب الولٌمة؟ فٌه خبلؾ فً المذهب:صلى 

 الزواج، -: تستحب بالدخول، ٌعنً فً الفرح فً الوقت الحالً قال اإلقناع .مع العقد -بالعقد 

ذهب إلٌه شٌخ اإلسبلم رحمه هللا. والمرداوي  ٌعنً قبل أن ٌدخل بها ٌستحب أن ٌولم وهذا ما

إلى الدخول كله وقت  قال االستحباب موسع ٌبدأ من وقت العقد وسًطا هللا اختار قواًل  رحمه

 األمر فً ذلك ٌعود للعادة والعرؾ. و استحباب،



هناك  "رطهبش"تجب اإلجابة إلى الولٌمة التً فً العرس خاصة  "وتجب اإلجابة إليهاقال: "

منها قوله  ا؟ أدلة كثٌرة جدً على وجوبها ط لوجوب اإلجابة فً دعوة الزواج، أواًل ما الدلٌلشرو

: ثم قال ،شر الطعام طعام الولٌمة ٌدعى إلٌها من ٌؤباها وٌمنعها من ٌؤتٌها :صلى هللا علٌه وسلم

 . ٌه وسلم كما فً صحٌح اإلمام مسلمومن لم ٌجب الدعوة فقد عصى هللا ورسوله صلى هللا عل

 يجب إجابة الدعوة بعدة شروط: 

 ا ما حكم إجابة دعوتهن يكون الداعي مسلًماأ: الشرط األول ًٌ روه، وإذا ؟ مك، وإذا كان ذم

ا فمكروه من باب أولى، ٌعنً لٌست محرمة. ًٌ  كان رافض

 ً؟ التً توزع على الناس دعوة معٌنة هل هذه الظروؾ ،أن يعين الداعي المدعو :الثان

ن كما قال نه لٌس بتعٌٌهل هذا تعٌٌن؟ فً الحقٌقة أ سم فبلن وأوالده أو وحرمه وزوجته،با

ل الجوال؟ الواتس أب اآلن، ٌكتب رسالة وٌرسل لمائة طٌب رسائ الشٌخ محمد ابن عثٌمٌن،

زل أو كان فً ظرؾ لكن لو كلمك أو أتاك إلى المن شخص، هل هذا تعٌٌن؟ لٌس تعٌٌن،

تكون وأن  لكن أنت تعتبر أخ األب مثبًل أو أخ الزوج أو أخ الزوجة هذا ال شك أنهم عٌنوك،

 للدعوة. امقصودً 

 فإذا كانت  ، ٌجب أن ٌجٌب فً الٌوم األول،لدعوة في اليوم األولأن تكون ا :الشرط الثالث

ٌوم أما فً ال ولٌمة ثانٌة فإنه مستحب وال تجب،ٌعنً  دعوة فً الٌوم الثانً من الزواج،ال

الولٌمة ثبلث  ود عنده ٌفعلألن بعض الناس من الؽنى الموج الثالث فٌكره الحضور للدعوة،

 موجود فً بعض البلدان إلى الٌوم.و أٌام، وأدركناها سابًقا،

 ه المسلم الذي لٌس مجاهر والذي ٌحرم هجر ،أن يكون الداعي يحرم هجره :الرابع

 بمعصٌة.

 ال ٌقدر على تؽٌٌره. أال يكون في الدعوة منكًرا: الشرط الخامس 

 أال يكون للمدعو عذر من نحو مرض :السادس. 

 وإذا كان كذلك فإنه مكروه كما سٌذكر امأال يكون في مال المدعو حالل وحر :عالساب ،

 ٌكره إجابة دعوته.  المإلؾ،

لكن ؼٌر دعوة العرس  دعوة العرس واجبة، -تسن اإلجابة  "وتسن لكل دعوة مباحة: "قال

اللً هو  المؤتم اء ٌسن اإلجابة إلٌها إال المؤتم،عندنا عشر دعوات معروفة مشهورة عند الفقه

الناس فً فعل الولٌمة فٌه أو ذبح شاة وإطعام  لدعوة إلٌه، وٌكره أًٌضاالعزا هذا ٌكره إجابة ا

فً المؤتم ٌكره إجابة الدعوة له، وٌكره فعلها  فهذه الدعوة العزاء كما ذكرنا سابًقا فً الجنائز،

ماله حرام وكذلك تكره  ٌكره األكل من فً بة لمن فً ماله حراٌم كؤكٍل منه،وتكره اإلجا أًٌضا،

 معاملته والبٌع والشراء منه وقبول هدٌته وكذلك قبول هبته. 

؟ نقول الواجب علٌك أن تحضر، هل ٌجب علٌك األكل -" ٌعنً ال ٌجب األكل ويسن األكل"

 تتوقف على صريح -احة األكل إب - وإباحته: "ثم قال لك األكل وال ٌجب علٌك أن تؤكل. ٌسن

ٌقدم  ٌقدم الطعام إلٌك أو ٌدعوك إلٌه،ٌقولون قرٌنة إما أن " أو قرينةول كل. "ٌؤذن لك ٌق "إذنٍ 

أو  هذا قرٌنة على أنه أذن لك باألكل،أنت فٌؤتً بالطعام وٌضعه  الطعام ٌعنً فً المجلس مثبًل 



قرٌنة على  الؽرفة األخرى ٌدعوك إلى الطعام، هذا أًٌضاأنت فً المجلس وٌقول لك قم إلى 

 به أو صدٌقه أو ؼٌره. ا سواًء كان فً بٌت قرٌاإلذن مطلقً 

ألن  علٌه أن ٌفطرفرٌضة فإنه ٌحرم  " الصائم المدعو إذا كان صائًماوالصائم فرًضا يدعو"

ٌجب علٌه أن ٌحضر، وٌجٌب، وإن أحب أن  -الفرض ال ٌجوز أن ٌفطره اإلنسان، وٌحضر 

نفاًل فيسن  صائمالأما  م وٌذهب،إن أحب وإال ٌنصرؾ بدون أن ٌدعو، ٌؤتً وٌسلٌدعو  -ٌدعو 

هذا الداعً فإنه ٌسن األكل  مع جبر خاطر إذا كان فً األكل تطٌٌب خاطر ،أكله مع جبر خاطرٍ 

له إذا  ٌسنّ  أّن الصائم نفبًل  والصحٌح زاد المستقنع - والزاد اإلقناعوهذا القٌد ذكره فً  منه،

ا ورد فً بعض وأٌضً  ا دعً أحدكم فلٌجب،: إذعً أن ٌؤكل ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالدُ 

 بعض الصحابة أن ٌفطر وٌصوم ٌوًما مكانه. الرسول صلى هللا علٌه وسلم أمر الرواٌات أنّ 

وتسن تذكر فً باب الولٌمة:  كل والشربآداب األ الحنابلة هنا آداب األكل والشرب، وٌذكرون

وهو فعل اإلمام  اإلقناعكر فً وٌسن كما ذ ،والحمد إذا فرغعلى أكل وشرب  االتسمٌة جهرً 

هلل، ثم  : الحمدعند كل ابتداء وٌحمد عند كل قطع، ٌعنً ٌشرب: بسم هللا ثم ٌقولأحمد التسمٌة 

لرسول صلى هللا علٌه وسلم فعلها، واإلمام هذا ورد فً سنن أبً داود أن ا هلل، الحمد بسم هللا،

 ،سّن أًٌضا ؼسل الٌدٌن قبل الطعام وبعدهٌأحمد كان ٌفعلها أًٌضا، هناك سنن كثٌرة نؽفل عنها، 

عندنا فً األحساء ٌقولون منقول، ٌنقل من  بعض الناس وخاصة - من اآلداب أال ٌنقل اوأٌضً 

لم تملك  -ولون هذا ٌهلك على صاحبه إباحٍة، أباحه لك ولم ٌملك ٌق هذا الصحن إلى صحن آخر،

ه أن تلقم كرٌُ  ل إلى الصحن اآلخر. وأًٌضاوما تؤتً بقدر وتضع فٌه أو منق هذا الطعام تؤكل فقط،

ٌمكن أربعمائة أدب  وذكر آداب كثٌرة جًدا، اإلقناعكل هذا ذكروه فً  ،اآلخرٌن أو تعطٌهم لحم

 .كره األكل بالشمال أًٌضا ببل ضرورةٌُ  ،اإلقناعلؤلكل والشرب ذكرها فً 

 علٌه الرسول صلى هللا ح ،ٌسن أن ٌعلن النكا "إعالن نكاٍح وضرٌب بدٍف فيه وسن  : "ثم قال 

ولٌس ٌباح، ٌسن  ٌسنّ  سنة ولٌس مباح، -وسلم قال: أعلنوا النكاح، وٌسن أن ٌضرب فٌه بالدؾ 

الشافعً ٌقول  نهاٌة المحتاجالدؾ هو الؽربال وصفته كما قال فً  أن ٌضرب بالدؾ فً النكاح،

 مؽطى من جهتٌن، طبلٌخرج بذلك الطبل ألن ال ر خشبً ٌؽشى بالجلد من جهة واحدة،إطا

ن إال إذا كان للجٌش واستنفار الجٌش ٌقولو حنابلة فً مواطن كثٌرة أنه محرم،الطبل صرح به ال

 خشبً ٌؽشى بالجلد من جهة واحدة، الؽربال صفته إطار ٌجوز استخدامه الستنفار الجٌش، إًذا

فً إطار الدؾ عل : ما ٌجحالمصباالصنوج كما قال فً ح الذي لٌس فٌه ِحلَق وال صنوج، والمبا

والحلق هً دوائر  فً إطار الدؾ هذه ٌسمونها صنوج، هناك نحاس ٌركب من النحاس المدّور،

 ا شًء إذا اهتز الدؾ تصدر صوًتا، هذا ال ٌجوز كله محرم.من حدٌد أو نكاح وداخله

 وا النكاح،: أعلن" النبً صلى هللا علٌه وسلم قالفٌه وسن إعبلن نكاح وضرب بدؾٍ ل: "قا

أنه سواًء كان  المنتهىوظاهر كبلم المإلؾ وظاهر  ا النكاح واضربوا علٌه بالؽربال،هروظأ

كما قال فً  النكاح سواًء كان الضارب له رجبًل أو امرأة،الدؾ فً  ٌسنّ  -أو امرأة  رجبًل 

ٌعنً اإلمام رحمه هللا وكبلم األصحاب التسوٌة وهو الذي مشى علٌه  ،وظاهر نصوصه الفروع

مشى على رأي آخر وهو أن الدؾ مخصوص بالنساء  أًٌضا والزاد اإلقناعأما  ،ىالمنتهفً 

وهو الذي  والصحٌح واألقرب أنه مسنون مطلًقا للرجال والنساء فً الزواج، وٌكره للرجال،

وٌسن إعبلن  :وقال المنتهىتابع  الؽاٌةبل  الشٌخ محمد بن عثٌمٌن رحمه هللا،حه مال إلٌه ورجّ 



 ، أًٌضااإلقناعٌعنً خبلًفا لصاحب  - له امباح لرجال ونساء خبلفً  ؾاح وضرب فٌه بدنك

 مواضع وهً:  خمسة، ذكروا سن استعمال الدؾ فً مواضع أخرىٌالمذهب عندنا 

 .العرس -

 ، إذا ختن الصبً ٌسن الضرب بالدؾ.نالختا :الثانً -

 إذا قدم الؽائب ٌسن الضرب بالدؾ. ،قدوم الغائب -

 لمرأة ٌسن ضرب الدؾ.، إذا ولدت االوالدةوكذلك  -

 ك اإلنسان وعقد ٌسن أن ٌضرب الدؾ.إذا ملّ  ،اإلمالك :الخامس -

هذا هو المذهب والشٌخ  دؾ عندهم مسنون فً كل سرور حادث،والذي ٌظهر من المذهب أن ال

باح فً النكاح ابن عثٌمٌن ٌرى أن الدؾ مسنون فقط فً النكاح وكذلك الشٌخ األلبانً ٌرى أنه ٌُ 

ل والمذهب عندنا أن الدؾ بالنسبة للرجا الدؾ من آالت اللهو المحرمة، نّ وٌقولون أ ،والعٌدفقط 

 فً كل سرور حادث: أنه ٌسنّ  والنساء ٌسن فً المواضع الخمسة، والذي ٌظهر نقول أًٌضا

اوي فً وذكر الحجّ  الدؾ للنساء،كذلك فً ؼٌر هذه المناسبات ٌباح  نجاح طالب، تخرج طالب،

وأما للرجال فنقول إن كان فً  على اإلباحة ولم ٌذكره أحد ؼٌره،مة اآلداب نص شرح منظو

وأقوى دلٌل  ون وأما فً ؼٌره نقول أنه مكروه،العرس وفً هذه الخمس مناسبات نقول أنه مسن

أقوى دلٌل المرأة التً أتت إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم وقالت أنً  -ٌرد على من حرم الدؾ 

اٌش قال لها الرسول صلى  من سفرك أن أضرب الدؾ على رأسك، تٌت قدمتنذرت أنك إن أ

: ال وفاء لنذر فً مع أنه صلى هللا علٌه وسلم قال ً بنذرك،أوف :قال؟ هللا علٌه وسلم؟ ماذا قال

وسلم ٌؤذن بمعصٌة؟ وهو  ولو كان الدؾ معصٌة ٌعقل أن الرسول صلى هللا علٌه معصٌة هللا،

ه للنساء كما والصحٌح أنّ  ؾ محرم،د به على من قال أن الدُ رَ ٌُ وى ما وهو أق أبعد عن معصٌة،

 باح لهن فً ؼٌر المناسبات.بات وٌُ فً المناس ذكرنا ٌسنّ 

لكن مع ذلك ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم لما كان فً ٌوم عٌد ودخل أبو بكر وكان عند 

 أبو بكر، فؽضب ن ٌضربن بالدؾعندها نساء كُ  -ؾ  عنها من ٌضرب بالدُ عائشة رضً هللا

الرسول صلى هللا علٌه وسلم مستلٍق كان  - علٌه وسلم دعهن فإن لكل قوم فقال صلى هللا

ه ٌدل على نٌقول ابن حجر أ وهذا عٌدنا، ومعطً عائشة ظهره فقال: دعهن فإن لكل قوم عًٌدا

ٌعنً ال ٌتوسع الرجل فً األناشٌد  واألولى اإلعراض عنه أًٌضا.استحباب الدؾ أو جوازه، 

وال ننسى أن هناك من  دفوؾ ٌعنً ٌتوسع فٌها توسع ظاهر، واألولى االبتعاد عنه،التً فٌها 

مثل الشٌخ ابن باز والشٌخ ابن عثٌمٌن والشٌخ األلبانً كلهم  حرم الدؾ فً ؼٌر األعراس طبًعا

رقص النساء، ما حكم الرقص؟ ذكرناه فً باب السبق، ما حكم   -قصبالنسبة للر تحرٌم،ٌرون ال

فً  ؟ الرقصما ذكرنا حكم الرقص ومجالس الشعر الرقص فً المذهب؟ ذكرناه فً باب السبق،

الشٌخ ابن عثٌمٌن فً فتوى له قال أنا كنت أقول  المذهب عندنا مكروه مطلًقا للرجال والنساء،

اء السٌئة التً ترتبت على الرقص، عه لما وجدنا من األشٌٌجوز الرقص للنساء لكن اآلن نمن

ٌُكره، الشٌخ الفوزان أباح الرقص، قص وكذلك الشٌخ األلبانً أباح الر وفً فتوى أخرى قال أّنه 

عندهم هو باألٌدي والسواعد فقط، ال هز  ؟ الرقص المباحلكن ما هو الرقص المباح عندهم

لٌس هو الرقص الموجود اآلن  ا جسمها ثابت ال ٌتحرك،ها فقط أمفتلوح المرأة بٌدٌ األرداؾ،



إذا كانت عند النساء أما إذا  هذا كله ٌدخل فً المكروهات، -د النساء فً األزواج وٌهتزون عن

ٌّن واضح،كا هذا بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال فمن باب أولى أنهم  نت عند الرجال فاألمر ب

 أن الرقص مكروه للرجال. اإلقناعوهذا ظاهر  مطلًقا عن الرقص وذكرنا أنه مكروهٌبتعدون 

 هذا وهللا أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 :أسئلة

 ؟به دون أن ٌطعن فً أنساب اآلخرٌنٌجوز أن ٌفخر بحس* 

له أن ٌبتعد خاصة إذا كان  فاألولى علٌه وسلم سماه من أمر الجاهلٌة،وهللا الرسول صلى هللا 

عد النبوة فهذا فإذا كان ب شوًبا بالطعن فً أنساب المسلمٌن، بعضهم ٌفتخر بالقتال والؽزو،م

فٌنبؽً عدم الفخر وهو من  كان فً الجاهلٌة فهو مذموم أًٌضامحرم وهذا ذم لك ولنسبك وإن 

 سماه الرسول صلى هللا علٌه وسلم. أمر الجاهلٌة كما

 ؟النكاح ق الذي ال تجوز شهادته فًما معنى الفاس* 

لق ح على الصؽٌرة وٌقترؾ الكبائر أًٌضا، اآلن مثبًل ٌعنً هو الذي داوم  هو ظاهر الفسق،

 ؤهل المروءات كما قال الشٌخ مرعً،وشرب الدخان الذي ال ٌلٌق ب اللحٌة المحرم باإلجماع،

تن والت الرجل زوجته منها وسماه "التتن"،والدخان ذكره الشٌخ منصور من األشٌاء التً ٌمنع 

اختلفوا فً كراهته  قال أنه مكروه والشٌخ منصور أًٌضاالشٌخ مرعً  - والدخان فٌه خبلؾ

لتً ٌكون بها اإلنسان قال أنه من األشٌاء افقد ٌُ  نابلة المتؤخرٌن ال ٌرون تحرٌمهم،وبعض الح

 .ظاهر الفسق

طء أو ٌؽرى فً نكاح المحلل قد ال ٌعلم الزوج أنه محلل وٌكره على طبلق الزوجة بعد الو *

 بالمال فٌطلق فهل ٌعتبر هذا محلل؟

إلى الزواج ثم ٌكتشؾ أنه  رة أن الزوج مسكٌن ٌساق سوًقاوحصلت قصص كثٌ العقد صحٌح،

 الرسول صلى هللا علٌه وسلم فٌطلق، هذا العقد صحٌح على المذهب،كما قال  امستعارً  اتٌسً 

 .م على الطبلقلٌه إثم ألنه قد ٌرؼواإلثم واقع على الزوجة وهو لٌس ع

 ؟* المهر المإجل هل علٌه زكاة

أما إذا كان ؼٌر معٌن فبل  ألؾ فتجب على المرأة فٌه الزكاة 02ٌعنً هذا المهر  معًٌنا،إذا كان 

ٌعنً ٌكون وتزوجت هذا ٌحصل فً بعض الببلد تتزوج ثم  تجب، ٌعنً مهرها أربعون ألًفا

 .ن فبل تجب على المرأة الزكاةمعٌ فهذا المهر اآلن ؼٌر مإخر أو ما ٌحدد اآلن،

ٌّن، وأذكر أن  عشرٌن ألؾ مثبًل، هناك مسؤلة دقٌقة ومهمة جًدا وحساسة فً الفقه وهً المع

هً  -فعشرٌن ألؾ هذه ؼٌر معٌنة  رسالته التعٌٌن فً العقود الظاهر،الرحٌم كانت  الشٌخ عبد

حتفظ رٌن ألؾ وهً عندي وأل هذه عشلكن لو قاالزمة فً ذمة الزوج، دٌن، لكنها ؼٌر معٌنة، 

 .بها عندي حتى الطبلق تكون معٌنة حتفظبها عندي نقول تجب علٌها الزكاة، أ



 ؟النكاح سواًء من الرجل أو المرأةهل سرعة القذؾ عٌب ٌوجب فسخ  *

ًٌاألنهم لم ٌذكروا هذا من الع ال هذا لٌس عًٌبا هناك عٌوب  ٌوب التً تبٌح للمرأة فسخ النكاح، ثان

رتق والعفن الذي ٌضٌق عٌوب تجٌز فسخ النكاح لكن اآلن الطب تطور مثل ال -العلماء ذكروها 

نة فهذه مشكلة فً المجتمع العنة إما أن تكون لكبر فً السن أو مرض وهذه إال العُ  فرج المرأة،

أذكر أحد  ؾ،ٌوجد لها عبلج بسٌط وضعٌ لى اآلن لؤلسؾ ال ٌوجد لها عبلج،فً الؽالب إ

هو  أن المجتمع السعودي ملًء بمن تٌر أنه بحث فً هذه المسؤلة وفوجئماجسالزمبلء فً ال

ٌمنع  سنة، وهذا طبًعا 02سنة  09سنة  02ر اشباب صؽ مصاب بالعنة ومن الشباب أًٌضا،

فلو  ث،لكن المذهب عندنا أن العنة ال تحد تاع وحٌنئذ ٌثبت لها خٌار الفسخ،المرأة من االستم

نٌن لكن لو أخذته من البداٌة وهو ع عد ذلك لٌس لها خٌار الفسخ،حدثت بتزوجها ووطئها ثم 

 .فهذا ٌثبت للمرأة خٌار الفسخ

 ؟كون الفسخ من جهة الزوج أو طبلقهما الفرق بٌن  *

إذا  د الطبلق،فالفسخ ال ٌحسب من عد من جهة الزوج ٌفسخ، الفسخ ٌختلؾ عن الطبلق، -ٌفسخ 

لكن لٌس له أن ٌراجعها  وإذا فسخ الزوج تعتد المرأة ،زوج فإنه ال ٌفسخ من عدد الطبلقفسخ ال

 اهناك فروق كثٌرة جدً  رأته له أن ٌراجع زوجته فً العدة،ق امبٌنما الطبلق لو طلّ  فً العدة،

 .بٌن الفسخ والطبلق

 ؟بٌن فسخه وطبلقه إذا كانت معٌبة فما الفرق ا كانت المرأة معٌبة وملك الفسخ،إذ *

العٌب فً  قد ٌزول خ أولى له لئبل ٌحسب علٌه الطبلق،لكن الفس ق،له أن ٌفسخ وله أن ٌطل

ب علٌه حتى لو تزوجت والطبلق له أن ٌعود إلٌها فً المستقبل لكن  تحس المستقبل وٌعود إلٌها،

فلو طلقها واحدة ثم انتهت عدتها ثم تزوجت ثم طلقت ثم تزوج بها مرة أخرى ٌعود  كما سٌؤتٌنا،

 .لٌه طلقة أو طلقتانلسابق فٌبقى عالطبلق ا

 ؟* بعض القبائل ٌكون لها ُعرؾ معٌن، فهل ٌكون هذا هو مهر المثل؟ أو إنه العرؾ العام

داتها، ٌمضى فٌه على هذه والقبٌلة لها عا ال، كل قبٌلة لوحدها، معتبر بنساء هذه المرأة،

 .ٌهاكل قبٌلة بالعادات الموجودة فهذا مهر المثل لكل بلد ولكل أسرة ول العادات،

 وعلى آله وصحبه وسلم.علم وصلى هللا على نبٌنا محمد وهللا تعالى أ


